
INFOBNCC
BOLETIM INFORMATIVO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC E DO NOVO ENSINO MÉDIO 

Caro leitor,
2020 é um ano chave para a implementação: a BNCC chegou  
às escolas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. 
Chegou a hora de planejar como trabalhar os novos currículos  
na gestão escolar, nos PPPs, na formação dos professores e nas 
práticas de sala de aula. 

As semanas e jornadas pedagógicas marcam o início desse 
trabalho. Como mostra esta edição do boletim, este é o momento 
de todos se mobilizarem - secretarias, diretores escolares, 
coordenadores pedagógicos, professores — em torno do que se 
espera que os estudantes aprendam a partir das novas diretrizes. 
Gestores escolares devem liderar esse processo, orientando e 
apoiando a formação dos professores. Para estes, é hora de se 
apropriar do currículo e de se preparar para colocar em prática 
as habilidades e competências propostas pela BNCC.

No Ensino Médio, as redes estaduais devem finalizar a 
elaboração e aprovação dos novos currículos da etapa, que 
incluem itinerários formativos. Dezesseis estados já começaram 
o processo de consulta pública e a expectativa é que todos os 
currículos estejam homologados em 2020, ano que também  
deve marcar o início da formação continuada dos professores. 

Muito trabalho e muitas conquistas pela frente!  
Que comece 2020!
 
Boa leitura!
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entrevista

“Há toda uma organização do 
sistema educativo para que a 
aprendizagem ocorra” 
Kátia Smole, diretora do Reúna e membro do Movimento Pela 
Base, fala à Rádio CBN sobre a implementação da BNCC.  
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currículo - PPP - formação continuada

BNCC chega nas escolas: 
materiais para a Semana 
Pedagógica 
Confira guias e orientações que ajudam a entender  
como a proposta da BNCC se concretiza na prática  
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currículo

Escola bilíngue para surdos 
terá aulas em libras e currículo 
alinhado à BNCC
A Libras vai permear a construção de todo o 
conhecimento nas áreas da BNCC e o currículo vai 
oferecer as disciplinas de Libras e Cultura Surda

            

GO

+

+

currículo -  
formação continuada 

Pernambuco 
promove seminário 
sobre Educação 
Infantil e Anos 
Iniciais

A expectativa é receber 
participantes de 300 
municípios; implementação 
do currículo da Educação 
Infantil é destaque na 
programação 

    
 

currículo

Goiás propõe 
sistematização das 
aprendizagens do 
currículo
A ideia é distribuir as 
habilidades propostas 
pelo currículo em um 
determinado período, de 
acordo com a progressão 
esperada dos estudantes 

     

PPP -  
formação continuada

Formação continuada 
sobre o documento 
curricular goiano 
aborda PPP’s

O primeiro módulo da 
formação acontece na 
segunda quinzena de 
janeiro, junto com as 
Semanas Pedagógicas

     

regime de colaboração

BNCC e Educação 
Quilombola são  
tema de encontro 
entre Secretaria  
e Undime BA
A ideia foi debater o 
Regime de Colaboração 
entre estado e municípios 
no processo de 
implementação da Política 
de Educação Escolar 
Quilombola

     

currículo

Carta da presidente da Undime 
SP reforça importância da BNCC

“Homologamos o Currículo Paulista, 
documento essencial construído para 
pensarmos no desenvolvimento integral de 
todos os estudantes paulistas”, escreve

     

currículo - formação continuada 

Reunião da Undime AL com 
municípios discute BNCC

Planejamento da transição da Educação 
Infantil para o Ensino Fundamental à luz  
da BNCC e o referencial curricular de 
Alagoas foram os destaques

     

+

+

+ +
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currículo - formação continuada 

Currículo potiguar está 
no centro das Semanas 
Pedagógicas  
As redes trabalharão em regime de colaboração no 
planejamento de estratégias para a promoção da 
democratização, da inclusão e da educação integral  

     

formação continuada 

Tocantins realiza formação 
para multiplicadores  
Representantes dos 139 municípios participaram; 
estudo do Documento Curricular faz parte do 
planejamento de 2020  

     

+

PE

+

+

formação continuada 
Bahia inicia o ano 
com foco na BNCC  
e na formação  
de professores 
Estado vai organizar 
formação por territórios 
para contemplar 
especificidades locais

  +
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currículo 

Espírito Santo terá primeira 
escola indígena alinhada  
à BNCC em 2020
A instituição fica no município de Aracruz e 
terá uma organização curricular que priorize 
a cultura, os modos de viver, as tradições e os 
conhecimentos indígenas  
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Ensino Médio

ES

currículo 

Pernambuco  
abre consulta 
pública sobre 
versão preliminar 
do currículo 
Primeira versão foi elaborada 
a partir do “Dia D da BNCC”; 
contribuições podem ser 
enviadas até 31 de março  

       
     

PE

ES

SC

currículo

Implementação do 
Novo Ensino Médio 
é tema de workshop 
O encontro focou na 
construção de diretrizes 
operacionais e contou 
com superintendentes, 
supervisores pedagógicos, 
administrativos e escolares, 
e também diretores 
escolares

     

currículo

Seduc e Sebrae AL 
discutem novo projeto  
da rede estadual para  
o Ensino Médio
O encontro tratou da BNCC e da 
educação empreendedora, como 
parte da proposta para esta etapa

      

+

+

+

AL

currículo 

Santa Catarina lança marco 
zero do currículo para o  
Novo Ensino Médio
O documento contempla as quatro áreas do 
conhecimento e será aberto para consulta pública 
por meio de uma plataforma online  

     +

+

Carta ao leitor Educação Infantil e Ensino FundamentalDestaques
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